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Beslut om att utse dataskyddsombud och entlediga befintligt 
ombud(KOF/2019:198)

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden utser Suzi Alazrak till dataskyddsombud för kultur- och 
fritidsnämnden från och med den 28 januari 2020. 

2. Kultur- och fritidsnämnden entledigar Anna Guteland som 
dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden från och med den 28 januari 2020.

3. Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsdirektören rätt att underteckna 
anmälan till Datainspektionen om nytt dataskyddsombud samt entledigande av 
befintligt dataskyddsombud. 

Sammanfattning

Dataskyddsförordningen (GDPR) 1 gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och 
med den 25 maj 2018. Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för att behandling av 
personuppgifter inom nämndens ansvarsområde sker i enlighet med 
Dataskyddsförordningen. Enligt Dataskyddsförordningens artikel 37 ska den 
personuppgiftsansvarige utnämna ett dataskyddsombud om personuppgiftsbehandling 
genomförs av en myndighet eller ett offentligt organ, vilket innefattar kultur- och 
fritidsnämnden. 

1 Europarlamentets och Rådets förordning (EU) 2016:679
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Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden utser Suzi Alazrak till dataskyddsombud för kultur- och 
fritidsnämnden från och med den 28 januari 2020. 

2. Kultur- och fritidsnämnden entledigar Anna Guteland som 
dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden från och med den 28 januari 2020.

3. Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsdirektören rätt att underteckna 
anmälan till Datainspektionen om nytt dataskyddsombud samt entledigande av 
befintligt dataskyddsombud. 

Sammanfattning

Dataskyddsförordningen (GDPR) 1 gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och 
med den 25 maj 2018. Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för att behandling av 
personuppgifter inom nämndens ansvarsområde sker i enlighet med 
Dataskyddsförordningen. Enligt Dataskyddsförordningens artikel 37 ska den 
personuppgiftsansvarige utnämna ett dataskyddsombud om personuppgiftsbehandling 
genomförs av en myndighet eller ett offentligt organ, vilket innefattar kultur- och 
fritidsnämnden. 

Ärendet

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med 
den 25 maj år 2018. 

Dataskyddsombudets uppgifter
Den övergripande och viktigaste uppgiften för ett dataskyddsombud är att övervaka att 
nämnden och förvaltningen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att 
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samla in information om hur nämnden och förvaltningen behandlar personuppgifter, 
kontrollera att dessa följer bestämmelser och interna styrdokument och att informera och 
ge råd inom nämnden och förvaltningen. Dataskyddsombudet ska också ge råd om 
konsekvensbedömningar, vara kontaktperson för Datainspektionen, vara kontaktperson 
för de registrerade och personalen inom nämnden och förvaltningen samt samarbeta med 
Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.

Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att nämnden och förvaltningen följer 
dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den personuppgiftsansvarige 
(nämnden). 

Dataskyddsombudet ska alltid vara inblandat om nämnden eller förvaltningen gör, eller 
överväger att göra, en konsekvensbedömning för behandling av personuppgifter.

Vem kan vara dataskyddsombud?
Dataskyddsombudet ska bland annat ha kunskaper om dataskyddsförordningen, känna 
organisationens kärnverksamhet, hur organisationen behandlar personuppgifter och veta 
hur organisationens informationsteknik och IT-säkerhet fungerar samt ha förmåga att 
sprida information och etablera en dataskyddskultur inom organisationen. Därför är också 
dataskyddsombudets personliga egenskaper viktiga. Ju mer komplex 
personuppgiftsbehandlingen är och ju större mängd känsliga uppgifter som behandlas, 
desto mer sakkunskap behöver dataskyddsombudet.

Dataskyddsombudet ska kunna arbeta självständigt och oberoende, utan att bli påverkad 
av andra inom organisationen. Det är därför viktigt att dataskyddsombudet inte har andra 
arbetsuppgifter som kan krocka med rollen som dataskyddsombud. Dataskyddsombudet 
ska ha resurser för att kunna utföra sina uppgifter inom organisationen. Till exempel 
måste dataskyddsombudet ha tillräckligt med tid för uppgifterna, och få tillgång till den 
information som behövs. Dataskyddsombudet har också rätt till vidareutbildning.

Kultur- och fritidsnämnden föreslås att utse Suzi Alazrak till dataskyddsombud för 
kultur- och fritidsnämnden från och med den 28 januari 2020 samt att entlediga Anna 
Guteland som dataskyddsombud från och med samma datum. 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet får inga ytterligare ekonomiska konsekvenser för Botkyrka kommun. 

Anja Dahlstedt Peter Vesterholm
Kultur- och fritidsdirektör Administrativ chef

_________
Expedieras till

Kommunledningsförvaltningen


